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Léto končí, podzim volá. Přejeme úspěšný školní rok všem dětem.

Nenechte si ujít
7. září
Kaprobraní

13. září
Naši furianti
(divadlo na Farské)

28. září
Svatováclavský koncert
místních sborů

6. října
Setkání s heligonkou

11. října
Koncert pro Hospic

18. října
Dýňohraní

26. – 28. října
Historie Lomnice ve
faktech

28. října
Pietní akt (Výročí
vzniku Československa)

listopad
Pomoc, v knihovně je kocour!
(výstava)

12. prosince
Vladimír Kratina v Lomnici

15. prosince
Koncert Tomáš KOČKO
a orchestr
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
školní prázdniny, dovolené a s nimi i léto
se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Má to
ale přece jenom i některé kladné stránky.
Chýlí se totiž ke konci i velmi silná turistická sezóna. Výrazně nižší silniční provoz by
tak měl umožnit našim silničářům dokončit stavební práce, i když ne v termínu, tak
alespoň co nejdříve. Musím objektivně připustit, že velké výkyvy v počasí, zejména
průtrže mračen, kterým předcházela nesnesitelná vedra, mnohdy bránily plynulému
pokračování prací. Začnu tedy tím nepříjemným, zase ale toho není tolik, abych
pak přešel k tomu příjemnějšímu.
Stavební práce v Nádražní ulici pokračují podle plánu. Byla zahájena rekonstrukce VO a chodníků a zároveň dojde
k opravě dešťových vpustí a vodovodních
přípojek. V září bude prováděna obnova
povrchu vozovky. Prosíme vás touto cestou, vážení spoluobčané, o trochu shovívavosti a trpělivosti. Případné dotazy
směřujte na Městský úřad. Most přes Zlatou stoku má možná ještě šanci, termín
dokončení stavby je 30. 9. 2019. Případné
změny termínu bychom včas oznámili. Na
snímku je bohužel vidět, že stavba téměř
jistě neskončí před termínem. Doba rekonstrukce komunikace I/34 mezi Třeboní
a Jindřichovým Hradcem u obce Lásenice,
která měla skončit 23. 8. 2019, byla pro-

dloužena do konce listopadu. Jsem tudíž
znovu nucen požádat o součinnost PČR.
Z dopravy mám ale i jednu dobrou zprávu. Ke zvýšení bezpečnosti našich občanů
byla nainstalována ve směru od Třeboně
a Veselí nová měřící zařízení, která dokážou diagnostikovat, jakou rychlostí řidiči
daný úsek projíždějí. Původní zařízení budou umístěna na příjezdu od Č. Budějovic
a J. Hradce.
K těm nesporně příjemnějším záležitostem patří mimo jiné i výsledky činnosti

dětského rybářského kroužku. Děti i dospělí
jsou ohleduplní a zároveň vnímavější k přírodě. Na Jordánku proběhl již 29. 6. 2019
1. ročník rybářské soutěže pod záštitou Města Lomnice nad Lužnicí. Soutěž sponzorovali: Město Lomnice nad Lužnicí, Rybářství
Třeboň a.s., Papírnictví Třeboň – Lenka
Tětková Wegenkittlová, MPM – pekařství
Lomnice nad Lužnicí, Restaurace Na Hradě
– Petr Šimon a Jaroslav Lenghardt, Stavebniny – Tomáš Kumnacký, Služby pro lesnictví a myslivost – Tomáš Bednář. Těšme se
ostatně na Kaprobraní 7. 9. 2019, které bude
probíhat od rána až do večera.

odměny pro soutěžící mladé rybáře

čištění kanalizace ve Školní ul.

opravy Nádražní ul.

most přes Zlatou stoku

předání věcné ceny starostou města

jedna z nových informačních tabulí
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Město nechává postupně kontrolovat
a čistit kanalizaci. Na snímku ze Školní
ulice jsou vidět kamiony ČEVAKU v akci
při čištění léta zanedbávané ucpané kanalizace z Jordánku. Na dalším snímku
můžete vidět zbrusu novou informační
tabuli. Jsou celkem čtyři (Jordánek, Peřinka, Koňský rybník, workoutové hřiště). Nedílnou součástí péče o přírodu je
péče o stromy, které byly také dlouhá
léta zanedbávány. Postupně necháváme
provádět omlazující ořezy. Další dobrou

ořezávání zeleně na Farské louce

zprávou je, že nový zubař by měl začít
ordinovat na podzim. Rekonstrukce ordinace probíhá dle plánu a rekonstrukce
bytu se chýlí ke konci.
Opusťme na chvíli práci a věnujme
se historii, vzdělávání a zábavě. V následujících dvou měsících nás očekává
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několik výročí historických událostí mimořádného významu. K jednomu
z nich máme vztah přímo citový. Tím je
28. září 2019, Den české státnosti. Náš
Spolek pro zdravou Lomnici zasadil
v loňském roce k tomuto dni na Farské
louce NAŠI LÍPU. Toto symbolické gesto jakoby nám předznamenalo cestu, po
níž sice jdeme rádi, v žádném případě
nejde ovšem o procházku, ale o každodenní náklad práce, o kterou se dělíme.
Pracujeme všichni a snažíme se pracovat
co nejefektivněji pro vás všechny. Snad
se nám to daří. Sejdeme se v ten den sice
ne pod lípou, ještě dost nevyrostla, ale
v každém případě u lípy.
Pro informaci uvádím, a mnohé z vás
to bude zajímat, že v tento den 28. 9.
1929, před 90 lety, byla slavnostně otevřena Katedrála sv. Víta na Pražském
hradě. Jde možná o nejdéle stavěnou
a přestavovanou církevní památku.
Tomuto výročí předchází výročí mnohem smutnější. Dne 1. 9. 2019 uplyne
80 let od začátku 2. světové války, kdy
hitlerovské Německo zaútočilo 1. 9.
1939 na Polsko. Dne 17. 9. 1939 napadl
Polsko Sovětský svaz. Další výročí připadá na den 28. 10. 2019, kdy oslavíme
101 let od vzniku samostatného československého státu.
Věnuji se sice kultuře v Lomnici jako
poslednímu poprázdninovému tématu, ale to jen vyzdvihuje její důležitost.
I přes nevypočitatelné výkyvy počasí se
podařilo realizovat všechny naplánované
akce, posledně tradiční Festival dechových hudeb (10. 8.), letní kino i Konec
prázdnin s country večerem.
Nadcházející měsíce září a říjen budou
kulturními zážitky přímo nabité a věřím,
že každý z vás, včetně dětí, si vybere podle svého vkusu. Vezmu to po pořádku,

tj. chronologicky, a ať mi organizátoři
odpustí, jestli na něco zapomenu.

sítí v chodnících. Aby realizace nebyla
úplně jednoduchá, tak v souběhu přibližně od druhého týdne v září proběhne investiční akce Jihočeského kraje, majitele
komunikace. Tato investiční akce řeší
rekonstrukci živičné skladby vozovky,
kanalizačních vpustí a další drobnější
úpravy. Silniční obruby, které jsou již na
hraně životnosti, měníme za nové, což
je další činnost nad plánovaný finanční
i časový rámec. Kvůli všem těmto skutečnostem žádáme občany o trpělivost,
realizace není jednoduchá a má určité
postupy. Dodavatel stavby i my děláme
maximum pro to, aby práce proběhly ke
spokojenosti všech a co nejméně zatížily
přímé sousedy i ostatní občany města.
Stavební úpravy mostu přes Zlatou
stoku směrem na Záblatí se blíží navzdory mírnému zpoždění ke svému zdárnému dokončení a budeme jej moci opět
plně využívat. Žáci Základní umělecké

školy budou od nového školního roku
navštěvovat nové prostory s dostatkem
přirozeného světla. Stavební úpravy ordinace a bytu nového zubního lékaře stále probíhají. Předpokládáme, že do konce září bude vše připraveno.
Bohužel musím sdělit i nemilou zprávu. Dotace na stavební úpravy Naučné
stezky nám přiznána nebyla. Z důvodu
velké finanční náročnosti jsme pro rok
2019 od akce upustili, avšak žádat budeme i nadále a pevně věříme, že uspějeme.
Důrazně připomínám občanům, kteří
stále nemají uhrazeny poplatky za svoz
komunálního odpadu, případně další poplatky, aby tak učinili neprodleně. Děkuji.
Těším se na počtenou v příštím čísle LL.
Dotazy a podněty mi můžete sdělit na telefonním čísle 797 979 379 nebo na emailu
mistostarosta@meu.lomnice-nl.cz.

13. 09. 2019: divadelní představení Naši
furianti od Ladislava Stroupežického
28. 09. 2019: Václavský koncert lomnických sborů
06. 10. 2019: Lomnické odpoledne s Heligonkou
11. 10. 2019: KOS – Koncert pro Hospic
sv. Kleofáše
18. 10. 2019: Dýňohraní na Farské louce
26. 10. 2019: Stará radnice včera a dnes
a koncert Musica Dolce Vita
27. 10. 2019: 100 let veřejných knihoven
28. 10. 2019: Lampionový průvod, pietní
akt
04. 11. 2019: přednáška Milana Koželuha
Opět Novohradské hory
listopad 2019: výstava ilustrací Pozor,
v knihovně je kocour
Tím výčet samozřejmě nekončí. Děti
se budou 4. září učit balit sešity a učebnice, 18. září, 16. října a 13. listopadu
bude probíhat BOOKSTART a ve stejných dnech budete vítáni na Čajích
o páté, 22. září pořádá soubor Javor
Konkurz do dětské a dospělé muziky,
ve dnech 30. 9. – 4. 10. proběhne Týden
knihoven, 30. září budou Kreativní ženy
vyrábět technikou drátování dekorativní
předměty.
Vážení spoluobčané, těším se na setkání s Vámi. Neslibuji, že se uvidíme
na všech uvedených akcích, ale budu
s Vámi často a rád. Na brzkou shledanou,
starosta Petr Baštýř

Slovo místostarosty
Vážení občané Lomnice,
věřím, že jste si řádně užili léto, strávili
příjemnou dovolenou, děti si odpočinuly a pravou nohou vstoupily do nového
školního roku. Také jsem strávil příjemnou dovolenou s rodinou a řádně si odpočinul.
Jak si jistě mnozí všimli, v červenci
se rozběhla nejnáročnější investiční akce
města v tomto roce, a to rekonstrukce
ulice Nádražní. Město opravuje svou část
uličního prostoru od obrub až k vnějším
lícům domů, případně k plotům zahrad.
V tomto prostoru bude vystavěn nový
chodník, vjezdy k nemovitostem, zeleň,
na levé straně veřejné osvětlení a v budoucnu budou připraveny i parkovací
plochy. Bohužel s parkováním v původním projektu nebylo vůbec počítáno,
proto jej plánujeme vybudovat v další
investiční akci. Také se provádí úprava
dešťových vpustí a dalších inženýrských

místostarosta Ing. Vladimír Augsten
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INFORMACE
Svoz odpadu v měsíci
ZÁŘÍ a ŘÍJNU

Provozní doba Starého hřbitova, dětského
hřiště u Farské louky a u mateřské školy

Od roku 2019 bude svoz odpadu
probíhat každý pátek.
6.9., 13.9., 20.9., 27.9.
4.10., 11.10., 18.10., 25.10.

Starý hřbitov:
Dětské hřiště u Farské louky:
Dětské hřiště u mateřské školy:

duben – říjen
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00

Provozní doba Sběrného dvora
celoročně otevřeno:
14:00 – 17:00
08:00 – 12:00
12:30 – 17:00
08:00 – 12:00

Úterý:
Pátek:
Sobota:

Nabídka volného pracovního místa
Městský úřad v Lomnici nad Lužnicí příjme do pracovního poměru
na dobu určitou:
Účetní a koordinátor zpracování dotací
Podrobnější informace a požadavky na www.lomnice-nl.cz – úřední deska.
Přihlášky do 16. 9. 2019.

Týden pro hospic 2019
Již sedmý ročník akce Týden pro hospic se letos
uskuteční ve dnech od 7. do 13. října. Každoročně je tato akce spojena se Světovým dnem
hospiců a paliativní péče, který připadá vždy na
druhou říjnovou sobotu. Těšit se můžete opět na
pestrý program, který potěší milovníky hudby,
divadla i sportu. Připravili jsme pro vás besedu
s Alešem Palánem, nositelem ceny Magnesia
Litera za publicistiku, divadelní představení Na
štaci Divadelního spolku Kajetán, vystoupení
kostelního sboru KOS a také velmi oblíbený Běh
pro hospic, který se uskuteční v sobotu 12. října.
Využít můžete i letošní novinku – tzv. firem-

Město
Lomnice nad Lužnicí
upozorňuje občany
na nutnost úhrady
poplatku
za odstraňování
komunálních odpadů,
dle vyhlášky č. 1/2018.

ní startovné. Přijďte si společně zasportovat,
startovné ve výši min. 5 000 Kč je určeno pro
maximální počet 10 osob. Veškeré podrobnosti
k běhu, včetně vyznačených tras naleznete na
webu www.behyprohospice.cz.
Výtěžek ze vstupného, stejně jako veškeré
dary získané během Týdne pro hospic, poputují
na provoz Hospicové péče sv. Kleofáše. Další
informace naleznete na webu Hospicové péče
sv. Kleofáše (www.kleofas.cz) nebo na facebookovém profilu hospice (www.facebook.com/
hospictrebon.cz). Těšíme se na vás!
Petra Pfeiferová

RŮZNÉ

Výlety do historie gastronomie
Jídlo a stolování ve starověkém Římě

V prvním díle jsme si povídali o stolování
a přípravě jídla v době kamenné, především ale o přípravě jídla. Jak již tedy víte,
v době paleolitu se lidé shromažďovali do
malých skupin. Šlo především o lovce divokých zvířat a sběrače jedlých plodin. Již
tedy v neolitu se začalo rozvíjet zemědělství, pastevectví a domestikace zvířat.
V mezolitu za změněných přírodních
podmínek začaly vznikat první větší vesnice, lidé začali skladovat a příležitostně
vyměňovat obiloviny a zeleninu. Dochází
již i k dělbě práce, čímž se zvýšila životní
úroveň.
V době bronzové se rozvíjela řemeslná
činnost (výroba zbraní, pracovních ná-

strojů a ozdob). Zprvu primitivní směnný
obchod se stal skutečným obchodem, kdy
obchodním artiklem byla měď, cín atd.
Doba železná na základě archeologických nálezů zaznamenává i rozvoj sociální
struktury. V tomto období se začínají stavět příbytky, kryté jámy, chatrče z hlíny,
obydlí ze dřeva nebo vyspělé kolové stavby. Každá stavba měla uvnitř místo nejen
k jídlu, ale i k dalším účelům. Díky rozvoji
řemeslné výroby se začaly vyrábět nástroje
k pokrmům, lze tedy předpokládat začátek
primitivního stolování.
Teprve ve starověkém Egyptě se dá hovořit o vyspělé formě stolování, nejedlo se
u velkých tabulí, ale u malých stolků. Jídla
se servírovala na ozdobných mísách připra-

vená tak, aby je hodovníci brali rukama. Jídelní příbor se ještě nepoužíval, pouze nůž,
který si hodovníci nosili.
Ve starověkém Řecku po řecko-perských
válkách, kdy orientální přepych ovlivnil
řeckou kulturu, se změnilo i stolování. Prostíralo se na přepychové mramorové stolky,
které byly připevněny k širokým lehátkům,
kde hosté odpočívali a servírované jídlo
jedli rukama, ruce po každém jídle omývali. Mastnotu z prstů stírali střídkou chleba
nebo kuličkami ze zvlášť připravené těstoviny. Veškeré jídlo se vařilo venku na otevřeném ohništi.
Stolování Římanů bylo v řeckém stylu
na přepychových lehátkách ze zlata, stříbra či cínu. Při jídle se na lehátkách leželo
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u malých kulatých stolů. Římané již používali k jídlu nože a lžíce, také párátka z husích brků a ubrousky, které si buď donesli
nebo je hostům věnoval hostitel. Římská
smetánka hlavní jídlo odbývala večer, kdy
se navzájem zvali a hostili přátelé. Chudí
Římané žili ve velkých nájemních domech,
kde neměli možnost vařit, proto vznikaly pouliční vyvařovny – dnešní fast-food.
V takovém rychlém občerstvení byla 3 – 4
jednoduchá teplá jídla za nízké ceny. Nejčastěji se konzumoval chléb z kvasného
těsta máčený ve víně. Z různých druhů
mouky nebo z nabobtnaných luštěnin se
často vařily i kaše. K chlebu se přijídaly
hlavně fíky a olivy.
Ničivý požár Alexandrijské knihovny
v r. 48 př. n. l. však způsobil nenávratné
škody, nalezlo se jen několik útržků z děl
o řecké gastronomii. Díky historickým
nálezům víme, že si lidé pochutnávali na
skopovém, vepřovém, drůbeži, olivách, fících a samozřejmě na stole nesměly chybět
mořské plody. Z nápojů to byla medovina,
pivo světlé, tmavě černé i černé řezané vodou 1:1 kořeněné aromatickými přísadami
či slazené medem. Také víno, které se do
Říma dostalo z Gruzie a Arménie, bylo ve
velké oblibě. Pilo se ale ředěné. Na základě dochované literatury víme, že kuchaři
se snažili používáním různých druhů koření vytvořit škálu chutí třeba i na stejném
kousku opečeného nebo dušeného masa.
Již za císaře Traiana (98 – 117) se moc
Říma rozprostírala do všech zemí podél
Středozemního moře, dále až do Galie
a velké části Britannie. Tím byla ovlivněna
kultura i stravování v dnešní Francii, Velké
Británii atd.
Císař Probus (276 – 282) například nařídil vysazovat vinice v římských koloniích

za Alpami. Ve větší míře tak vznikaly vinice na území dnešního Rakouska a Moravy.
Římská posádka vybudovala opěrný bod
na Římském kopci pod Pálavou a vysadila na Pálavě první vinice. Při vykopávkách
zděných budov u bývalé obce Mušov byl
v roce 1926 nalezen vinařský nůž 28 cm
dlouhý s trnem 10 cm dlouhým.
Recepty a informace jsou převzaty z knih:
Francouzská kuchařka Drahomíry Peukertové (1988)
Jídlo a pití v pravěku a ve středověku Magdaleny Beranové (2011)
Jídlo – dějiny chuti Paula Freedmana (2008)
Římská kuchařka Magdaleny Beranové
a Jaroslava Řešátka (2001)
Snad dobové recepty:
Legionářské suchary
mouka celozrnná, olivový olej, sůl voda
Postup: vše smíchat v míse, z tuhého těsta
udělej placky a dlouho peč.
Vepřová krkovice na hroznech
1500 g vepřové krkovice, 50 g másla,
100 g slaniny, 4 cibule, 3 stroužky česneku,
tymián, bobkový list, sůl, pepř, 2 dcl bílého
vína, 400 g modrých hroznů
Slaninu nakrájíme nadrobno a rozškvaříme ji. Přidáme maso a opečeme po všech
stranách dozlatova. Asi po 15 minutách dodáme nakrájenou cibuli, nasekaný česnek,
tymián, bobkový list, osolíme, opepříme
a přidáme máslo. Přelijeme vínem a dusíme zakryté cca 1 hodinu, nakonec přidáme
hroznové víno a ještě podusíme 10 minut.
Zpracovala Ing. Dana Zwettlerová.

Já pak připojuji jeden recept, pro změnu
z květáku, který má ve své plané formě původ v oblasti východního Středomoří. Za-
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čal se pěstovat ve Francii v 16. st., v Anglii
ve století sedmnáctém. Semena květáku
byla dovážena z Kypru, Malty a Sicílie a říkalo se mu kyperské zelí. Kdo zná báječné
ostrovní trhy, musel se potkat s množstvím
odrůd květáků všech možných tvarů, velikostí, zářivých barev i různých chutí. Receptů z květáku existuje opravdu mnoho.
Recept na květákové placičky je sázkou
na jistotu a příprava je zase velmi jednoduchá. Jde sice opět o bezmasé sezónní jídlo,
výsledkem jsou ale velmi chutné, křehké placičky, které se nerozpadají a drží pěkně tvar.
Potřebujeme 600 g květáku, 3 vejce,
80 g sýru čedar, 2 lžíce kvalitní strouhanky,
2 lžíce hladké mouky, sůl, pepř a rostlinný
olej. Osobně dávám přednost kvalitnímu
řepkovému oleji. Mám tím na mysli bio
olej lisovaný za studena. Pokuste se ale
zároveň zapomenout na naše lány žluté řepky. Jestli se vám to nedaří, najdete i jiné
rostlinné oleje na smažení, pokud ale možno vždy v bio kvalitě.
Omytý květák rozdělíme na růžičky,
které uvaříme v osolené vodě do měkka
a slijeme. Polovinu nasekáme nadrobno,
druhou polovinu rozmačkáme najemno.
Celou směs promícháme s vejci, nastrouhaným sýrem, strouhankou a moukou. Osolíme, opepříme a mokrýma rukama vytvarujeme placičky. V pánvi rozehřejeme olej
a placičky opékáme do zlatova 2 – 3 minuty
z každé strany.
Jako příloha je nejvhodnější bramborová kaše. Barevně i chuťově ji můžeme doplnit salátem z cherry rajčátek posypaným
jarní cibulkou.
Inspiraci jsem našla v magazínu, který
vydává Albert.
Dobrou chuť přeje Helena Gantnerová.

Reakce na článek „O jednom výročí a vzpomínkách“
Reaguji na článek „O jednom výročí a vzpomínkách“, autora p.
Zdeňka Zemana, otištěný v minulém čísle Lomnických Listů. Informace uvedená v článku se nezakládá na pravdě a je zavádějící.
Ráda bych obsah článku upřesnila:
Jsem příbuzná zmiňované Boženy Spěvákové a ohrazuji se
proti nesmyslné větě „Toto veselé děvče mělo smůlu, že se smálo
právě v období heydrichiády...“.
Již před heydrichiádou byla totiž „Boža“ uvězněna v Táboře!
Moc hezky o ní píše p. Z. Pivcová na portále 60.cz v článku „Proč
musely zemřít“, cituji:

„Božena Spěváková, narozená 1917, prodavačka v cukrárně, měla
těsně před válkou známost s poručíkem dělostřelectva Antonínem Pokorným, který v Týně nad Vltavou sloužil. Po obsazení Němci jako
řada jiných bývalých vojáků uprchl z protektorátu a sloužil v čs. zahraniční armádě ve Francii a Velké Británii. Známost s odbojářem
a pravděpodobná vlastní pomoc odbojové organizaci „Obrana národa“
se dívce stala osudnou. Na základě udání byla ještě před heydrichiádou
zatčena a po zostření represálií 28. 6. 1942 v Táboře popravena.“
Helena Dobešová
(vnučka sestry Boženy Spěvákové)

Trocha z historie našeho města
Bitva u Křeče za Lomnici nad Lužnicí táborští zřejmě 17. srpna vydali zpět do Tá- a za značných ztrát došlo i na boj muže proti
Došlo k ní 17. – 18. srpna 1435, kdy na husity v jižních Čechách zle dotíral jejich úhlavní
nepřítel, Oldřich II. z Rožmberka. Když jeho
vojska oblehla jeden letitý opěrný bod husitů,
Lomnici nad Lužnicí, nezbylo táborským husitům, než se jí vydat na pomoc.
Vyslali k ní početný smíšený oddíl o síle
700 – 1000 mužů doplněný 48 vozy zásob
a střeliva, kterému se podařilo bez problému
proniknout do Lomnice. Po předání zásob se

bora. Byli však pronásledováni rožmberskými. Zrychlili proto přesun, který byl provázen drobnými srážkami a 18. srpna 1435 se
zachytili, ale neudrželi, v Černovicích. Téhož
dne kolem poledne se ocitli na pláni s kostelem sv. Jakuba Většího u Křeče, odříznuti od
cesty na Tábor. Opevnili se proto u kostela
vozovou hradbou.
Bitva trvala až do večera, ale nikdo v ní
nezvítězil. Během ní se obě strany ostřelovaly

muži. Husitům se podařilo vyslat posla do Tábora se žádostí o pomoc a navíc v noci zapálili
vesnici Hroby, aby se táborští rychle orientovali. Tábor skutečně poslal posily, smíšený
oddíl o síle asi 300 mužů. Rožmberští je ale
včas zpozorovali a rozprášili, ještě než stačili
obléhaným pomoci. Před půlnocí rožmberští
konečně prolomili vozovou hradbu a pokračovali v mimořádně urputném boji muže proti
muži, který skončil totální porážkou husitů.

Lomnické LISTY informují

6

Po Lipanech to byla již druhá, zdrcující porážka radikálních husitů, kteří zde
ztratili 800 mužů, a to navíc především ze
své úderné skupiny. Polovina z nich padla,
polovina skončila v zajetí. To pochopitel-

ně značně ochladilo bojový zápal husitů
a někteří táborští husité, např. Bedřich ze
Strážnice, začali mít zájem o vyjednávání
s nepřítelem. Dne 12. listopadu pak byla,
kromě jiného, uzavřena smlouva o kapitu-

Září – Říjen 2019
laci Lomnice, kterou již tak jako tak nebylo
možné udržet, a byla vydána rožmberským.
Bitva u Křeče je označována za „poslední
bitvu táborskou“.
zpracoval MUDr. Roman Bílek

Z E Š K O LY

ZŠ a MŠ informuje
HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20
Zahájení školního roku
Státní svátek
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Ředitelské volno
Státní svátek
Vánoční prázdniny
Vyučování začne
Ukončení 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Státní svátek
Státní svátek
Ukončení 2. pololetí
Ředitelské volno

02. 09. 2019
28. 09. 2019
28. 10. 2019
29. 10. – 30. 10. 2019
31. 10. – 01. 11. 2019
17. 11. 2019
23. 12. 2019 – 03. 01. 2020
06. 01. 2020
30. 01. 2020
31. 01. 2020
24. 02. – 28. 02. 2020
09. 04. 2020
10. 04. 2020
13. 04. 2020
01. 05. 2020
08. 05. 2020
26. 06. 2020
29. 06. – 30. 06. 2020

NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ
Na konci školního roku si dle svých zájmů žáci 6. – 9. ročníku
zvolili některý z nabízených předmětů:
Konverzace v anglickém jazyce
Německý jazyk
Ruský jazyk
Seminář přírodovědných předmětů
Sportovní činnosti
Výtvarné činnosti
Mediální výchova
Informatika

ŠKOLNÍ DRUŽINA:
Provozní doba:
5.30 h – 16.45 h
Měsíční poplatek: 80 Kč
Kapacita:
75 dětí z 1. i 2. stupně ZŠ
Nabídka kroužků:	dopravní, sportovní, výtvarný, dovedné ruce,
počítačový
Tradiční akce:	instalace Stromu hojnosti, besídka ke Dni
matek, Projektový týden zdraví a ochrany
přírody

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Provozní doba:
6.00 h – 16.45 h
Měsíční poplatek: 300 Kč
Celodenní strava: 31 Kč
Kroužky:
zdravotní tělesná výchova, pěvecký, logopedie
Tradiční akce:	návštěva čerta a Mikuláše, posezení u vánočního stromu, besídka ke Dni matek, oslava
Dne dětí, tvoření rodičů s dětmi, školní výlet,
kulturní akce (divadlo, hudební představení)
Projekt:
Mámo, táto, pojď si hrát

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
zajišťuje školní jídelna

Průběžné informace o dění ve
škole naleznete na stránkách školy: www.lomnicenl.net

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
třídní učitelé
1. tř. Mgr. Pavla Žáčková
2. tř. Mgr. Jitka Schreibmeierová
3. tř. Mgr. Hana Malechová
4. tř. Mgr. Helena Nohavová
5. tř. Mgr. Vlasta Petrželová
6. tř. Mgr. Zuzana Hrdlička – Šimánková
7. tř. Mgr. Šárka Lahodná
8. tř. Mgr. Veronika Fríd
9. tř. Mgr. Šárka Petrásková
Další učitelé
Mgr. Jana Mlnaříková (ŘŠ), Mgr. Renáta Fuchsová (ZŘ), Mgr. Jitka Balcarová, Mgr. Klára Jelínková, Mgr. Jan Mlnařík, Mgr. Petra
Štěpánková, Mgr. Kamila Vořechovská
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Věra Bártů, Iveta Nohavová
Asistent pedagoga
Ing. Věra Indrrová
Bc. Dagmar Matějovská
Eva Kreimová
Jitka Poustevníková
Mateřská Škola
hlavní učitelka – Bc. Ilona Šafářová
Kytičky – Mgr. Dita Zavadilová, Mgr. Jana Plávková
Sluníčka – Vladislava Bartošová, Bc. Ilona Šafářová
Berušky – Jaroslava Němcová, Gabriela Kačírková
Motýlci – Bc. Kateřina Dušáková, Bc. Kristýna Lebedová
chůva – Marie Němcová

Školní online pokladna – ŠOP
od 1. září 2019 budou moci rodiče využívat k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve formě
zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, pracovní
sešity, družina, lyžařský kurz,…). Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta
následně strhne každou částku s přesnými údaji.
Výhody:
– Přesná evidence finančních prostředků dodávaných rodiči
– Zálohu na školní akce není třeba hradit jednorázově
– Bezhotovostní platby přímo do online pokladny
– Rodičům, žákům i učitelům odpadají starosti s hotovostí
– Prevence krádeží a ztráty peněz
– Rodič získává online vyúčtování všech částek v souladu s příslušnými zákony
– Systém umožňuje i mimořádný vklad
– Do ŠOP je možné vstoupit kdykoliv během školního roku
– Rodič online sleduje výpisy, jak byly peníze vynaloženy

Září – Říjen 2019
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Které z lomnických rozkvetlých kol je to NEJ???
Jste majitelem a tvůrcem některého z rozkvetlých kol? Prohlédněte si fotografie na našem FB a pokud chcete
soutěžit, pošlete ve zprávě „rodný list“ kola = autor, ulic a čp., kde je umístěno. Nenašli jste jeho fotku na našich
FB stránkách? Ozvěte se opět do zpráv, pošlete foto nebo alespoň info, kde kolo najdeme. Rodné listy kol zašlete
nejpozději do 27. září nebo je můžete přinést osobně k nám do knihovny nebo infocentra. Od 1. do 25. října budou
na FB a Staré radnici vyvěšeny fotografie všech rozkvetlých kol. A na vítěze pak čeká slíbená odměna, kterou předá
p. starosta v sobotu 26. října na Staré radnici.
NEZAPOMEŇTE – NEZAPOMEŇTE – NEZAPOMEŇTE – NEZAPOMEŇTE – NEZAPOMEŇTE
Uzavření přihlášek: 27. září 16.00 hodin
HLASOVÁNÍ OD 1. DO 25. ŘÍJNA
Jak?  Elektronicky – Facebook, fyzicky – Stará radnice

Výstavy o historii našeho
města v dějinných
souvislostech
V letošním roce pořádáme výstavy pod názvem „Nezapomínejme – Pamatujme“ ve
kterých se vracíme k naší historii. Poslední dílčí část bude věnována převážně Staré
radnici a naší knihovně.
Opět se nám podařilo díky spolupráci
s Okresním oblastním archivem v Třeboni
dohledat významné listiny a dokumenty
hovořící o událostech vztahujících se k našemu městu. Velké poděkování za vstřícnost patří řediteli archivu PhDr. Václavu
Ramešovi a Mgr. Haně Železné.
Finanční podporu se nám podařilo získat
z dotace Jihočeského kraje v rámci programu Historie Lomnice nad Lužnicí ve faktech. Budeme rádi, když se přijdete podívat
ve dnech 26. – 28. října.

Ohlédnutí za lomnickou poutí
Víkend od 21.6. do 23.6. patřil tentokrát lomnické pouti. V sobotu vystoupily
děti z 1. třídy pod vedením paní učitelky Schreibmeierové, malé Větrnice Petry
Špalové, po nich převzala štafetu skupina BOTOX. Odpolední program uzavřela rock ‘n‘ rollová kapela Crazy Dogs. O večerní zábavu se postarala kapela
YAMABAND z Českých Budějovic. Nedělní odpoledne patřilo dechovce.
Všem pomocníkům, návštěvníkům a účinkujícím děkujeme.

Září – Říjen 2019
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Léto na Farské louce je již minulostí
Léto jsme zahájili divadlem Vodnické
vyprávění v podání „Rybníkářů“. Pátek 26. července patřil známé skupině
Tlustá Berta s předskokanem One Spirit. Zkusili jsme též letní kino a promítání filmů – Ženy v běhu a Teroristka. Velký dík patří děvčatům z Kina
Ševětín. No a co by byl srpen bez de-
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Kultura odjinud

chovky? Sobota 10. srpna patřila právě tomuto hudebnímu žánru. Ani déšť
návštěvníky neodradil. Nu a poslední
srpnový den? Piráti a country na Farské a konec prázdnin.

Třeboň
21. září – Jihočeský festival zdraví
28. září – Svatováclavské slavnosti
11. – 13. října – Výlov rybníku Rožmberk
26. října – 10. listopadu – Pohádková Třeboň

Hluboká nad Vltavou
14. září – Slavnosti vína
4. října – koncert Beatles revival (sál AJG)

Veselí nad Lužnicí
29. září – Velké lásky v malém hotelu
(divadlo)
11. října – Zdeněk Izer – „Na plný Coole“

Jindřichův Hradec
14. září – Den železnice
20. – 22. září – XXV. Slavnosti Adama
Michny z Otradovic
29. října – Podzimní den astronomie

Navštivte výstavu Mgr. Antonína
F. Hanzala
Studovna, Stará radnice
Lomnice nad Lužnicí – stálá
expozice.
(přístupná v rámci otevírací
doby IKS)

Lomnické LISTY informují
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Z KNIHOVNY

Z novinek knižního fondu:
Benková, Jana: Pralinky s chilli
Devátá, Ivanka: Jak jsem se zbláznila
Gabaldon, Diana: Ledový dech, Hořící kříž (série Cizinka)
Kinney, Jeff: Deník báječného kamaráda
Kučíková, Marta: Italské jednohubky
Kučíková, Marta: Italské dvojhubky
Mornštajnová, Alena: Tiché roky
Moyes, Jojo: Než jsem tě poznala
Moyes, Jojo: Život po tobě
(Tituly, které nenajdete v naší knihovně můžeme objednat meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny.)

PODZIM V LOMNICKÉ KNIHOVNĚ
S podzimem se těšíme na naše stálé čtenáře a návštěvníky. S novým
školním rokem se vrací školáci a učitelé, se kterými se v knihovně
pravidelně scházíme při besedách a přednáškách všeho druhu. Opět
začnou milá přátelská posezení při Čajích o páté s našimi seniory
a také při Uzlíčkování s nejmenšími dětmi a jejich maminkami.
Před rovnými 100 lety vešel v platnost první knihovnický zákon vydaný „za účelem doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva“. Možná nám to v dnešní době připadá zbytečné, ale přijďte
27. října do knihovny, kde se na výstavě přesvědčíte o významné roli
knihoven ve vývoji naší společnosti. Připravili jsme zajímavý program
– dílny pro děti i dospěláky, kvízy, hry a besedy se spisovateli.
Hostem bude jihočeský spisovatel, novinář, publicista a šéfredaktor časopisu Barbar pan Jan Štifter. Jeho knihy Café
Groll a Sběratel sněhu si můžete půjčit u nás v knihovně.

Září – Říjen 2019
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Z E S P O RT U
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
45. ročník „Memoriálu J. Zemana a A. Vacka“
V sobotu 20. července 2019 se uskutečnil již 45. ročník Memoriálu J. Zemana
a A. Vacka za účasti těchto týmů: FK Jindřichův Hradec 1910 (divize), TJ Malše Roudné (1. A třída), SK Dynamo České Budějovice U19 (1.dorostenecká
liga), TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí (1. B třída)
1.semifinále – hráno 2x30 minut
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – FK Jindřichův Hradec 1910 0:4 (0:0)
Střelci: 32´ Toman, 34´ Princ, 37´ Toman, 54´ Toman
Domácí drželi s favoritem krok pouze první poločas. Po změně stran se rychle
inkasovanou brankou jejich obranná hra sesypala jako domeček z karet, ovšem
i tak se hrál v prvním semifinále pohledný fotbal.
2. semifinále – hráno 2x30 minut
SK Dynamo České Budějovice U19 – TJ Malše Roudné 0:0 (0:0) pen.6:5
Střelci: –
Druhé semifinále nabídlo běhavý fotbal hodný tradic obou týmů. Dynamo se
rozjíždělo trochu pomaleji a Roudné tak stačilo vzdorovat. Nabídnuté příležitosti nikdo nevyužil, zápas skončil bezbrankovou remízou a musel tedy rozhodnout penaltový rozstřel.
Utkání o 3. místo – hráno 2x30 minut
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – TJ Malše Roudné 1:3 (0:0)
Střelci: 33´ Vačkář – 50´ Neckář, 55´ Kadlec, 59´ Kadlec
V zápase o třetí místo šel domácí tým po poločase do vedení, ovšem Roudné
poté prokázalo vyšší kvalitu a zápas otočilo.

staurace Eden. Během 4 dnů strávených na hřišti jsme
toho absolvovali mnoho. Den začínal ranní rozcvičkou, pak následovala snídaně a dopolední trénink.
Po obědě vždy polední klid a odpoledne tréninky. Na
tréninku si naši svěřenci procvičili vedení míče, přihrávky, kličky, rychlostní soutěže s míčem, bez míče,
střelbu a spousty jiného. Trenéři je neošidili ani o atletiku, švihadlo, koordinaci, strečink a jiné libůstky. Díky horkému počasí v prvních dvou dnech jsme
odpolední tréninky posouvali spíše do pozdních odpoledních hodin. Odpoledne jsme využili jeden den ke koupání v bazénu a druhý den jsme si šli zahrát
ping pong. Nesměla chybět ani místní točená zmrzlina a tříšť. V pátek navečer
přijali pozvání na přátelské utkání kamarádi z Dubného, se kterými jsme po
zápase poseděli a jako odměna byly palačinky pro všechny. V sobotu nám počasí pro změnu moc nepřálo, a tak z plánovaného výletu na pískovny vznikla
improvizace a fandění našemu kamarádovi M. Práškovi, hrajícímu za Dynamo
na turnaji v Břilicích. Tam přišla spontánní nabídka od jednoho tatínka hasiče,
ať dorazíme na exkurzi na hasičárnu. Parádní zážitek i pro dospělé. V neděli
probíhaly celé dopoledne zápasy 2:2 – liga mistrů, 1. liga, Divize, Prales, vyvrcholením byl zápas s vítězem ligy mistrů a trenéry. Nakonec jsme si zasoutěžili
v penaltách o ceny a po dobrém obědě se rozloučili. Všem, kdo se podíleli,
patří velký dík, děti byly super, starším děkujeme za pomoc a slušné chování
a velký dík také nájemci hospůdky Míše Kovaříkové, že nám nechala prostory
k dispozici. Tak zase v zimě ahoj.
Za MP D. Němcová, vedoucí mužstva
Více informací najdete na stránkách www.tatran-lomnicenl.cz.

Finále – hráno 2x35 minut
FK Jindřichův Hradec 1910 – SK Dynamo České Budějovice U19 1:4 (0:1)
Střelci: 58´ Toman – 24´ Polanský, 52´ Bečvář, 57´ Polanský, 68´ Vítovec
Ve finálovém zápase mladíci Dynama přepnuli na vyšší rychlostní stupeň a po
většinu utkání byli lepším týmem.
Zaslouženě se tak stali celkovými vítězi turnaje.
Všechna čtyři utkání ve velkém vedru nabídla pohledný, rychlý, běhavý fotbal.
Hráči si na hřišti nic nedarovali, ovšem přistupovali k sobě korektně a férově.
K vysoké úrovni celého turnaje přispěli také rozhodčí Tauber, Kovařík, Ovčáček, Šíma, Bartůněk, Filo, kteří rozhodovali ve prospěch pěkného útočného
fotbalu!
Nejlepší střelec:
Toman Martin (FK Jindřichův Hradec 1910) – 4 branky
Nejlepší brankář:
Graman Michal (TJ Malše Roudné)
Nejlepší Hráč:
Carda Jan (SK Dynamo České Budějovice U19)
Pořadí:
1.SK Dynamo České Budějovice U19
2.FK Jindřichův Hradec 1910
3.TJ Malše Roudné
4.TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MLÁDEŽE
Letní soustředění mladší přípravky proběhlo ve dnech 25. – 28. 7. 2019 v areálu TJ. Jako každý rok, tak i letos jsme postavili malé stanové městečko na
travnaté ploše za bránou. Zázemí nám dotvářela hospůdka a venkovní posezení, zde jsme během dne snídali, svačili a večeřeli. Na obědy jsme chodili do re-

DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí, z.s.
Kdo je JAN PINC?
Jen na úvod si dovolím připomenout, že v Lomnici existuje
řadu let oddíl kondiční kulturistiky, resp. POWERLIFTINGU, jak se dnes moderně říká. Fungujeme v rekonstruovaných bývalých dílnách základní školy.
Kdo by nevěděl, co je to POWERLIFTING, připomenu,
že je to soutěž ve vzpírání břemen, a to vleže na lavičce,
tzv. BENCH, kdy zvedáme činku vleže nad hlavou, dále dřep, to určitě každý
zná a tzv. Mrtvý tah, tzn. z polodřepu zvednout ze země co nejtěžší břemeno
k pasu.
Máme asi kolem 30 členů a vedením byli pověřeni pan Růžička a Fr. Frolík. Pan Mgr. Hes, kterému patří neskonalý dík a hluboká poklona, ukončil
letos oficiálně svoji trenérskou činnost, byť na nás nezanevřel a je denním návštěvníkem posilovny. Karle, díky!!
Nejstaršímu členovi je přes 7O, nejmladšímu 15 let. Našimi členy jsou
nově i ženy.
Nejsme velký oddíl, ale doplňujeme pestrou škálu sportovních oddílů ve
městě.
Díky paní ředitelce Mgr. Mlnaříkové máme možnost fungovat v posilovně
prakticky 24 hodin a nemusíme se již hádat s jinými oddíly o čas v malinké
tělocvičně. Za to jí patří velký dík.
Náš oddíl je, jak již plyne z názvu, především kondičním oddílem. Nehrajeme žádnou ligu, nejsme vedeni v žebříčcích, ale přesto se, myslím, nemáme
za co stydět.
Jako krásný příklad supervýsledků v tomto sportu bych si dovolil prezentovat pana Jana Pince. Tento policista, který v současné době působí ve sboru POLICIE ČR, pochází právě z našich řad. Trénovat začínal právě v malé
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lomnické tělocvičně. Dnes je tento 45tiletý sportovec mnohonásobným mistrem i vicemistrem republiky, Evropy i mistrem světa v powerliftingu.
Bydlí tč. v Hamru u Chlumu u Třeboně, je šťastným otcem tří děti a reprezentuje v současné době Policii ČR, Správu Jihočeského kraje Č. Budějovice.
Nikdy na Lomnici nezapomíná a je zde častým hostem.
Jen pro zajímavost (nezkoušejte to v žádném případě) jeho dosavadní rekordy: Bench 300 kg   Mrtvý tah 305 kg   dřep 345 kg !!!

Září – Říjen 2019

Sám píše: Prvopočátky mého kontaktu s činkami jsou spojeny
a svázány s oddílem Tatran Lomnice nad Lužnicí, kde mě do tohoto
sportu zasvěcovali zejména pan Karel Hes a pan Roman Bílek. Za
Tatran Lomnice nad Lužnicí jsem závodil dlouhé roky a podařilo se
mi získat řadu titulů mistra i vicemistra republiky a řadu mezinárodních titulů.
MUDr. Roman Bílek

Z E S P O lků

Kostelní sbor KOS
Pozvánka do kostela

V neděli 29. září v 10 hodin u příležitosti svátku svatého Václava doprovodí mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele Kammerchor
Gmünd, komorní sbor z Gmündu. U některých písní se přidá i kostelní sbor Kos.
Smíšený pěvecký sbor v Gmündu založil již v roce 1947 lékárník a hudebník Dr. Gerhard Libowitzky, aby zajišťoval liturgickou hudbu ve farním kostele sv. Štěpána. V současnosti sbor vede
Mag. Gottfried Libowitzky, jenž v roce 2016 oslavil 40 let v čele
sboru. Za svoji bohulibou a záslužnou činnost byl vyznamenán
cenou BIOEM v Großschönau.
Motto sboru zní Laudate Dominum – Chvalte Pána. A není to
žádné prázdné heslo. Všichni členové přizpůsobují svůj celoroční
program tomu, aby mohli o velkých katolických svátcích a slavnostech zpívat.

Více si můžete přečíst na webové stránce sboru http://www.kammerchor.gmuend.at/
Srdečně všechny zveme, protože takové zpívání neuslyšíme každou neděli (natožpak každý den!).
Kateřina Orlová za kostelní sbor Kos

Benefiční koncert Kosu
Po delší době přicházíme zazpívat benefiční koncert pro zdejší
Hospic sv. Kleofáše. Koncert se koná v rámci letošního Týdne
pro hospic v pátek 11. října od 18 hodin v kostele sv. Václava. Vstupné je dobrovolné a celé poputuje do hospice. Texty
písní budou jako vždy křesťanské, ale vesměs podložené populárními melodiemi.
Pojďme se zase spolu sejít a posloužit dobré věci.
Kateřina Orlová

Skautské středisko 13 klíčů
Odešel bratr Racek –
prof. MUDr. JAN PFEIFFER, DrSc.
Ve věku 91 let nás 4. srpna opustil bratr
Racek.
Jan se narodil v Praze, ale své dětství prožil v Lomnici nad Lužnicí. Byl to
právě on, kdo zde těsně před 2. světovou
válkou společně s kamarády založil první
skautskou družinu. Po skončení války zahájil činnost oddílu Racků, po kterém dostal i svoji přezdívku Racek. I když pak
odešel studovat medicínu do Prahy, oddíl
Racků se scházel dál, dokud nebyl skauting

Tábor 2019

Je 29.června, začínají prázdniny a také
náš skautský letní tábor u Kaplice. Ráno

zakázán. Po roce 1989, kdy jsme založili
skautské středisko, byla obnovena činnost
oddílů Racků jako první. Bratr Racek se
o činnost oddílu a život našeho skautského střediska stále zajímal. Pravidelně se
scházel se svými přáteli dvakrát do roka,
později i s přibývajícím věkem, každý rok
před poutí.
Naposledy jsme měli tu čest se s ním
setkat letos v květnu při otvírání nové klubovny. Přijel i se svojí ženou Jankou. Když
jsem se s ním vítala a vyslovila obdiv, že
vážil k nám pro něj již namáhavou, dalekou
cestu, usmál se a řekl mi: „To je přeci moje

povinnost přijet za Vámi.“
Bohužel to
bylo setkání poslední.
Zůstává nám
však hezká
vzpomínka
na milé odpoledne s ním při slavnostním otevření naší
nové klubovny, která nám bratra Racka stále bude připomínat.

od sedmé hodiny je okolo klubovny živo.
Naložit vše potřebné, poslední pusy mamce
a taťkovi a už odcházíme na vlak.

Loučka u říčky Černá na nás již čekala
pěkně posečená – za to děkujeme šikovným tatínkům. Vítala nás kuchyně s nově

Jana Rajnochová
vedoucí střediska
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postavenými kamny a natažená plachta nad
budoucí jídelnou, abychom se v případě
deště měli kam schovat. Za to děkujeme
našim roverům, kteří přijeli o několik dní
dříve a toto zázemí nám připravili.
Vše ostatní si stavíme sami. 29 táborníků složených z vlčat, světlušek, skautů
a skautek a 10 vedoucích si umí poradit
s pilou, kladivem a hřebíky, a tak za dva
dny už všichni bydlí ve svých podsadových stanech. Při práci stihneme každý
den uvařit dobrý oběd a večeři a zahrát
si i zajímavou hru. Ve čtvrtek se rozhořel
táborový oheň a táborový duch držel nad

Lomnické LISTY informují
námi ochrannou ruku. Nastal správný čas
na dobrodružství, zábavu i poznávání nových věcí a zkušeností. Letošní společné
téma jsme si zvolili „Země“. Každý oddíl
si připravil táborovou hru podle věku svých
členů. Vlci hledali cestu do středu Země.
Co vše se naučili a zažili, je na dlouhé povídání. V každém případě se umí orientovat
podle mapy i bez ní. S nimi se neztratíte.
Světlušky zjistily, že stromy, voda
a květiny jsou nemocné a tak hledaly pomoc u samotné Matky přírody. Dostaly
za úkol opatrovat zelená vajíčka a poznaly, jak člověk přírodě ubližuje, ale i jak jí
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pomoci, aby svoji zemi zachránily. Za odměnu získaly nášivku ekologa, každá plyšovou pandu.
Skautky a skauti si splnili Světový odznak ochrany přírody Zelenou pandu a při
tom ještě stihli hledat ztraceného ježka
v kleci. Čtrnáct dní uteklo jako voda a už
tu byl pátek, kdy jsme museli vše zabalit,
rozebrat a uklidit a jeli domů. Celý tábor
nám počasí přálo a tak, alespoň na to bourání a loučení pořádně zapršelo – ať máme
v klubovně co sušit. Nám to ale nevadí,
bylo to fajn a za rok zase na shledanou.

Jana Rajnochová

Dobrovolný hasičský sbor
v Lomnici nad Lužnicí – 1879 – 2019
Dne 24. prosince roku 1878 byla sepsána
zakládací listina a 16. ledna roku 1879 byly
schváleny stanovy sboru. Nakonec přišel
s datem 6. února 1879 i souhlas od vysokého
c. k. místodržitelství v Praze. Teprve potom
mohli lomničtí hasiči zahájit svou činnost.
Podle zakládajícího seznamu měl sbor celkem 94 členů.
Dne 27. listopadu 1898 se zástupci 12 hasičských sborů z obcí soudního okresu Lomnice nad Lužnicí rozhodli založit svou hasičskou župu se sídlem v Lomnici nad Lužnicí
s pořadovým číslem 106. Tato župa se pak
stala součástí Zemské ústřední hasičské jednoty v Praze. Nakonec členy této župy bylo
celkem 21 sborů. K ukončení činnosti došlo
z politických důvodů v roce 1939.
V letošním roce si sbor připomíná
i 40. výročí družby se Sborem dobrovolných
hasičů v Tasově na okrese Hodonín, kdy tento byl založen roku 1891.
Dne 25. 5. 2019 proběhly samotné oslavy uvedených výročí. Na Farskou louku
v Lomnici nad Lužnicí přijeli zástupci sborů z Tasova a Lipova z Moravy a okolních
sborů z okresu J. Hradec a Č. Budějovice,

konkrétně Branná, Dolní Bukovsko, Drahotěšice, Dynín, Jindřichův Hradec, Klec,
Lišov, Mazelov, Neplachov, Novosedly nad
Nežárkou, Radonice, Stráž nad Nežárkou,
Suchdol nad Lužnicí, Záblatí.
Na akci byli dále přítomni starosta města
Lomnice nad Lužnicí pan Petr Baštýř, starosta krajského sdružení hasičů Jihočeského
kraje Mgr. Jiří Žižka, Mgr. Jiří Řimnáč za
okresní sdružení hasičů J. Hradec a bývalý
ředitel hasičského územního odboru J. Hradec Ing. Jan Všetečka a další hosté.
Na začátku oslav byla vysvěcena nová
cisternová automobilová stříkačka CAS
20/4000/240-S2R Tatra 815 Terrno. Cisternu vysvětil pan farář Josef Stolařík, který
u příležitosti svěcení pronesl krásnou řeč.
Došlo i k ocenění členů SDH Lomnice nad Lužnicí. Medaili za věrnost 10 let
převzal Vácha Vladimír mladší, stužku za
věrnost 30 let – Petrásek František a stužku
za věrnost 40 let – Beneda Václav. Čestné
uznání SDH Lomnice nad Lužnicí převzali Hornát Jan mladší, Hřebíková Martina,
Slipka Jan mladší a Trgiňová Iveta. Čestné
uznání Okresního sdružení hasičů J. Hradec převzali Bočková Kateřina, Boušková
Zdeňka, Erhartová Nikola, Nohavová Iveta,
Paluš Matuš, Šafářová Vendula a Šimánek
Miroslav.
Medaili Za příkladnou práci převzali Josef Hamerník, Jiří Holič, Jiří Leština a Ondřej Pollak, medaili Za zásluhy převzali
Jaroslav Bárta, Petr Kubeš a Jan Slipka
starší, Čestné uznání Sdružení hasičů Čech
Moravy a Slezska převzali Ludvík Kročák
mladší, Jan Vácha a Vladimír Vácha starší,

označení Čestný starosta SDH Lomnice nad
Lužnicí převzal bývalý starosta pan Karel
Železný.
Následovaly ukázky staré i nové techniky, vyprošťování nákladního automobilu,
ukázka policejních psovodů s jejich psy,
ukázka Červeného kříže a další.
Ukázku hasičského útoku předvedly i naše děti a útok se jim velmi povedl.
V současné době se výchovou nových hasičů zabývá hlavně Vendula Šafářová, která
vede kroužek mladých hasičů. Na pravidelných schůzkách s nimi cvičí a postupně je
připravuje na další činnost u hasičů. Děti
svojí činnost ukázaly i v rámci oslav výročí
SDH Lomnice.
A jako každý rok i letos proběhla hasičská
soutěž o pohár starosty města. V kategorii žen
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na prvním místě skončila děvčata z Lomnice,
na druhém místě děvčata z Lišova a na třetím
místě smíšený tým Lomnice a Lišova. V kategorii mužů na prvním místě skončili muži
z Mazelova, další místa na bedně však obsadili muži z Lomnice, konkrétně na druhém
místě tatíci a na třetím družstvo B.
K činnosti našich žen bych chtěl uvést,
že v roce 2013 se podařilo zejména zásluhou Vojty Svobody obnovit družstvo žen.
V rámci soutěží Velké ceny Třeboňska děvčata v roce 2013 skončila na 3. místě, v roce
2014 na 1. místě, v roce 2015 na 3. místě,
v roce 2016 opět na 3. místě a v roce 2017
v celkovém pořadí Velké ceny Třeboňska
děvčata skončila na 2. místě.
Soutěží v požárním útoku se účastní i družstva mužů. Sami potom pořádáme již několik
let soutěž na Farské louce o Pohár starosty
města a zahradní krb od firmy Forward.
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Pravidelně pořádáme hasičský ples. Dříve v sále Na Rychtě v Lomnici nad Lužnicí,
od roku 2012 v kulturním sále v Ponědraži.
Členové našeho sboru se aktivně účastní
i dění v Lomnici na Lužnicí. Například stavění májky, asistujeme při pálení čarodějnic,
účastníme se slavnostních akcí pořádaných
městem – památka obětem druhé světové
války, lampionový průvod, pietní akt ke
vzniku samostatného československého státu a mnoha jiných akcí. Zajišťujeme hasičský dozor na akcích města, ukázky a přednášky dětem, spolupracujeme na Dětských
dnech a vypouštění balónků – Přání Ježíškovi. Již několik let obcházíme Lomnici s mikulášskou nadílkou.
V současné době má sbor 51 mužů, 17
žen a 19 dětí, starostou sboru je Vladimír
Vácha starší, místostarostou Jaroslav Bárta
a velitelem Michal Čáp.

Folklorní soubor JAVOR
Z BABIČČINA KAPSÁŘE
Všem dětem i dospělým nabízíme možnost seznámit se s řemesly a dovednostmi našich předků. Lidové umění není jen o tanci,
zpěvu a zábavě, ale také o práci. Postupně si připomeneme řemesla. A nejen ta všeobecně známá – kovářské, ševcovské, tkalcovské. Tentokrát si přiblížíme zručnost a fantazii „obyčejných“
venkovských žen a dívek, jaké bývaly tady u nás na blatech. Obyčejnou jehlou dokázaly vyšít, nebo, jak se říkávalo, „vymalovat“,
neskutečně krásné vzory. V Hluboké nad Vltavou žije p. Ludmila
Dominová, které byl udělen titul Nositelka lidových tradic, právě
za její mistrovské ruční výšivky a další odborné znalosti. Přijala
naše pozvání a seznámí nás s unikátní technikou vyšívání rybími
šupinami.
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Nejstaršími členy jsou: 1) Ludvík Kročák
starší, narozen v roce 1922, členem od roku
1953. 2) Emil Nosek, narozen v roce 1931,
členem od roku 1956. 3) Václav Vácha, narozen v roce 1936, členem od roku 1955.
za SDH Lomnice nad Lužnicí
Vladimír Vácha starší – starosta SDH
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell-typu Araukana.
Stáří 14 – 19 týdnů, cena 159 – 209,– Kč/ks.
Prodej: 2. 9. a 29. 10. 2019
Lomnice n. Lužnicí – u fotbal. hřiště TJ TATRAN – 9.50 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod, tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Ceník inzerce v Lomnických listech
1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4
6 x 9 cm
Řádková inzerce

800,– Kč
500,– Kč
300,– Kč
200,– Kč
100,– Kč

Při opakovaném podání inzerátu bude poskytnuta sleva 10 %.
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